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Vacature – Campus Eemsdelta Groningen

Wil jij betrokken zijn bij het grote campus-project in Appingedam, waarbij
meerdere scholen uit de gemeente Eemsdelta samenkomen en onder één dak
verder gaan?

Samen met andere studenten ga jij je op diverse vlakken bezig houden met de
campusontwikkeling in Appingedam. Je bent een spin in het web, je hebt met
diverse partijen contact. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een architectenbureau of
een gemeente. Je organiseert overleggen en je houdt het overzicht tijdens dit
complexe project. Daarnaast denk je inhoudelijk mee met het project en kom je
met frisse ideeën.

STUDENT-labs draagt bij aan de algehele marketing rondom de Campus
Eemsdelta Groningen. Deze nieuwe scholencampus, die gebouwd wordt in de
Gemeente Eemsdelta, zal huisvesting bieden aan ongeveer 1.700 leerlingen van
vier scholen voor voortgezet onderwijs en mbo. Aangezien de
campusontwikkeling een meerjarig project is en gesitueerd is binnen een grotere
gebiedsontwikkeling is het hierbij cruciaal dat er goed afgestemd wordt met de
betrokken partijen. Het uitdragen van een gezamenlijke visie versterkt de
boodschap. Met dit doel heeft STUDENT-labs een communicatieplan opgesteld en
een project website opgezet. Hiernaast beheren wij de website en andere social
media. Een toegankelijk platform zorgt voor een groot bereik waar
belanghebbenden 24/7 de juiste informatie kunnen vinden!

Wij zoeken: 
● Een stagiair die 16 tot 40 uur beschikbaar is voor 4 tot 6 maanden
● Je bent per september beschikbaar
● Je hebt ervaring op het gebied van het ruimtelijk domein; je doet één van

de volgende studies:
o Bouwkunde
o Sociale Geografie en Planologie
o Technische Planologie

● Je weet op een juiste manier te communiceren met verschillende mensen.
● Je beschikt over persoonlijk leiderschap.

Kennis over participatie processen is een pré.
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Wij bieden:
● Een uitdagende stage met veel vrijheid.
● Een kans om relevante werkervaring op te doen.
● Een tijdelijke stage met stagevergoeding (met kans op verlenging).
● Je komt te werken binnen een team met leuke collega’s die net als jij

gedreven zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter
geheel.

Het bedrijf:
STUDENT-labs biedt een platform vol kennis, innovatie en een frisse blik om
studenten in de ruimtelijke en commerciële sector te verbinden met bedrijven,
kennis- en onderwijsinstellingen en (semi-) overheden.

Heb je vragen? Neem contact op via info@student-labs.nl .
Ben je geïnteresseerd? Vul dan het aanmeldingsformulier op de website in!
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